ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind desemnarea persoanei responsabile cu desfășurarea activității de
exploatare a agregatelor minerale din perimetrul Comunei Dorna-Arini,
Județul Suceava
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- referatul prezentat de Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția
mediului din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini,
Judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 5621 din 15.09.2021;
- prevederile art. 26, alin. (3), pct. IV.1 din Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Apelor şi
Pădurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare,
retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a
Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării;
- prevederile art. 33 alin. (41) din Legea nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificările și
completările ulterioare;
- procesul verbal privind constatatea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, în comuna Dorna-Arini din data de 28.06.2021, înregistrat sub
nr. 4090 din 28.06.2021;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 155 alin. (1) lit. ”c” și lit. ”d”, alin. (4) șit. ”a”, alin. (5) lit. „c”,
art. 196 alin. (1) lit. „b” şi art. 199 alin. (1) și alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;
D I S P U N:
Art. 1 – Se desemnează domnul Onofrei STANCA, viceprimarul comunei Dorna-Arini,
judeţul Suceava responsabil cu desfășurarea activității de exploatare a agregatelor minerale din
perimetrul Comunei Dorna-Arini.
Art. 2 – Persoana responsabilă cu exploatarea agregatelor minerale din perimetrul
Comunei Dorna-Arini îndeplinește următoarele atribuții:
- va urmări desfășurarea activității de extragere de agregate minerale pentru a nu se
produce deteriorări ale lucrărilor hidrotehnice, construcțiilor civile sau industriale, ale malurilor
râului sau ale terenurilor în proprietate publică sau privată din zona de exploatare a albiei cursului
de apă;
- va monitoriza cantitatea agregatelor minerale extrase zilnic;
- va ține evidența transporturilor auto de la perimetrul de exploatare;
- va urmări desfășurarea procesului de exploatare astfel încât să nu se producă fenomene
de poluare;

- va urmări condițiile contractuale privind finalizarea activității de exploatare și
executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale stabilite.
Art. 3 – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii orice dispoziţii contrare îşi
încetează aplicabilitatea.
Art. 4 – Domnul Onofrei STANCA va duce la îndeplinire prevederile acestei dispoziţii,
iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acesteia la cunoştinţa publică și a celor interesaţi
şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

PRIMARUL COMUNEI,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
GABRIEL BÎRGĂOANU
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Am luat la cunoștință de prevederile Dispoziției nr. 106/2021, astăzi, 15.09.2021.

Onofrei STANCA
 _________________

